
 

 

รหัสทัวร  ZET 1902409 
ทัวรจีน ฉงช่ิง อูหลง อุทยานเขานางฟ�า [เลสโก บัลลงักมงักร EP. 2]  [WE] 
ฉงช่ิง   อูหลง   อุทยานหลมุฟ�า-3-สะพานสวรรค    จุดชมวิวระเบียงแกว   
อุทยานนางฟ�า   ตลาดหงหยาตง 
ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง    หมูบานโบราณฉือช่ีโขว    ศาลาประชาคม 

 



 

 

วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ) – สนามบนิฉงช่ิงเจียงเปย – เมืองฉงช่ิง  
 
08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ช้ัน 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) ซึง่จะมีเจาหนาที่
คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทัง้เชค็อินรับบัตรที่
น่ังบนเคร่ืองบิน 

11.05 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองฉงชิง่ ประเทศจนี โดย สายการบินไทยสไมล (Thai 
Smile) เที่ยวบินที่ WE684 พรอมบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช
ระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาที) 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง) หลงัจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับ
กระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉง
ช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวนัตกเฉียงใตของจีน และ
เปนเมือง และเปนเมอืงที่มขีนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ต้ังอยูในบริเวณที่แมน้ํา
แยงซีเกียงมาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง มพีื้นทีติ่ดกับมณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว เสฉ
วนและสานซี และดวยความที่ฉงช่ิงต้ังอยูในทาํเลที่เอ้ือตอการพัฒนาเปนเมืองทา
ที่สุดทันสมัย จงึทําใหเมอืงแหงน้ีเติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวในภมูิภาคตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศจีน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 
นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันทีส่อง เมืองอูหลง – อทุยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (ราคาทวัรน้ีรวมคาตัว๋ลฟิทแกว) 
– จุดชมวิวระเบียงแกว  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมอืงอูหลงเปนเมืองตากอากาศ ต้ังอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมอืงฉงช่ิง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอม
ดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองน้ีมีป�าไมและพ้ืนที่สเีขียวเยอะและอากาศด ีมแีมน้ําอู
เจียงไหลตัดผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 170 
กิโลเมตร ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทศันที่สวยงาม
ไดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 
นําทานเดินทางสู อทุยานแหงชาตหิลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (Three Natural 
Bridges) หรือ เทียนเชิงซานเฉียว) ซึง่ถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 
5A ที่มีความสวยงามมากทีสุ่ดในเมืองอูหลง ต้ังอยูหางจากเมอืงอูหลงประมาณ 
18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทาํใหเกิดเปนบอหลมุขนาดใหญที่ลึก
ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขาม
ระหวางภูเขา นําทานโดยสารลฟิทแกวลงไปสูหบุเหวเบื้องลางที่ระดับความลึก
ประมาณ 80 เมตร เม่ือลงไปถงึแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่
ใหญที่สดุในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค 
ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเช่ือมสวรรคกับโลก
มนุษย สะพานแหงทีส่องคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิม่แทงไปใน
ทองฟ�า และสะพานแหงทีส่ามคือ สะพานมังกรดํา ลกัษณะเปนโตรกหนาผาอยูใน
สวนที่แคบที่สดุ แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา ภายในอุทยานแหงชาติ
หลุมฟ�า-สะพานสวรรค ยงัมีโรงเตียมเกาๆ ซึ่งเปนจุดแวะพักของคนเดินทางใน
สมัยกอนต้ังแตในสมัยราชวงศถงั (ค.ศ. 618-907) และจดุน้ีเองที่จางอี้โหมวใชเปน
ฉากในหนังการถายทําหนังเร่ือง “ศกึโคนบลัลงักวงัทอง”  

 



 

 

 
จากน้ันนําทานต่ืนตาต่ืนใจกับการชมทศันียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอูหลง 
(Wulong Glass Bridge) จดุทองเที่ยวแหงใหมลาสดุของอทุยานฯ ซึง่ตัง้อยู
บนหนาผาสงูจากระดบัน้ําทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหนาผา 11 เมตร 
มคีวามกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเช่ียวชาญทัง้ในประเทศจนีและตางประเทศ 
เปนระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สดุในเอเชีย ใหทานไดชื่นชมทัศนียภาพ
โดยรอบ และดานลางทีส่ามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา 

 

 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม อุทยานนางฟ�า (ราคาทัวรน้ีรวมคาตัว๋รถไฟ และกระดานลืน่) – เมืองฉงช่ิง – 

ตลาดหงหยาตง – ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง    
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันนําทกุทานเดินทางสู อุทยานเขานางฟ�า (Fairy Maiden Mountain) 
ต้ังอยูทางตอนเหนือของแมน้ําอูเจียง ระดับความสงู 1,900 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 
มียอดเขาสงูที่ 2,033 เมตร อทุยานทองเทีย่วทางธรรมชาติของเมืองอูหลงทีถ่ือ
วาอยูในระดับ 5A ของประเทศจนี ที่อุทยานแหงน้ีไดรับการกลาวขานวาเปน
อุทยานทีม่ีช่ือเสียงในเร่ืองของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถทองเที่ยวไดทัง้ป 
เน่ืองจากในแตละฤดูก็จะมคีวามสวยงามแตกตางกนัออกไป ไดรับการขนานนามวา 
“ดินแดนแหง 4 สิ่งมหัสจรรย” ไดแก มีป�าไมหนาแนน มียอดเขาประหลาด มีทุง
หญาเลี้ยงสัตว และมีลานหิมะในฤดหูนาว   
 

 



 

 

 
นําทานขึ้นรถไฟไปยังบนเขาเพ่ือชมความสวยงามของอุทยานเขานางฟ�าที่ปก
คลุมไปดวยหิมะ และใหทานไดรวมสนุกการเลนกระดานลื่น  

   

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉงชิง่ (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทาง

ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมอืงทีม่ขีนาดใหญเปนอันดับ 8 
ของจีน ตัง้อยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง มีพืน้ทีติ่ดกับ
มณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความทีฉ่งช่ิงต้ังอยูในทาํเลที่
เอ้ือตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทนัสมัย จงึทําใหเมืองแหงน้ีเติบโตเร็วมากๆ ทัง้
การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทัง้การ
ทองเที่ยวในภมูภิาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน นําทกุทานสู ตลาดหงหยาตง 
(Hongyadong) ชอปปم�งมอลลขนาดยักษในรูปแบบสถาปตยกรรมจีนโบราณ ที่
เปนทัง้ตลาดของกิน แหลงชอปปم�ง และจุดชมวิวริมแมน้ําเจียหลิง ที่น่ี



 

 

เปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนดมารกทีต่องมาใหไดเมือ่มาเยือนนครฉงช่ิงใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 
 

 
 

นําทาน ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงช่ิง
ในยามคํ่าคนืเมืองฉงช่ิงเปนเมืองที่มีแมน้ําสายสําคญัอยางแมน้ําแยงซีเกียงไหล
ผานตลอดทั้งเมือง จึงทําใหที่น่ีกลายเปนเมอืงทาที่มคีวามทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะ
บริเวณริมสองฝم�งแมน้ําที่มกีารเจริญเติบโตของเมอืงอยางรวดเร็ว มตีึกสงูระฟ�า
เกิดขึ้นมากมาย เปนภูมทิัศนที่งดงามโดดเดน ยามค่ําคืนตึกสูงเสียดฟ�าเหลาน้ีจะมี
แสงไฟระยิบระยับสองแสงสะทอนลงสูแมน้ําอยางงดงาม ประกอบกบัเมอืงฉงช่ิงมี
อากาศเย็นตลอดทัง้ป จึงเหมาะแกการลองเรือในแมน้ําแยงซีเกียง เพือ่ชมทศันียภาพ
อันสวยงามอลังการของสองฟากฝم�งแมน้ํา  

 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่ี ่ หมูบานโบราณฉือช่ีโขว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – 

สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ)    
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือช่ีโขว (Ancient Town of Ciqikou) 
สถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิง่ ลักษณะคลายๆ กบัตลาดเกาหรือ
ตลาดโบราณ ใครที่อยากไปยอนเวลากลบัไปในอดตีกต็องไปเยือนเมือง
โบราณสือช่ีโขว เพราะที่น่ียังคงรักษาวถิีชีวติรวมทั้งสะทอนรากเหงาดัง้เดิมของ
เมืองไวไดอยางดีเย่ียม ไมวาจะเปนตึกรามบานชองทีม่ีรูปทรงโบราณ แหลงผลติ
สินคาและอาหารพื้นเมอืงที่สืบทอดกิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณตางๆ 
มากมายสารพัด ทัง้ของหวานของคาว มีใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขัน้ตอนกัน
ทํากันเลยกม็ีใหไดชมกัน รัฐบาลจีนอนุรักษไวตลาดน้ีไว เน่ืองมาจากมปีระวตัศิาสตร
ยาวนาน ต้ังแตสมัยเร่ิมกอสรางราชวงศซงจนถึงยคุรุงเรืองดานการเปนเมอืงทาใน
ราชวงศหมงิมีจดุเดนการผนวกวฒันธรรมเกาแก ความเช่ือทางศาสนาแตกตางกัน 



 

 

และตึกรามบานชองรูปทรงโบราณเปนแหลงผลิตสินคาพื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอ
รุนรวมถึงทุกวันน้ี 

 

 
 

นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) 
หรือตาหลีถ่งัในภาษาจีนกลาง เปนหน่ึงในสัญลักษณประจํานครฉงช่ิงเปนที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร และยงัสามารถใชเปนโรงละครสําหรับประชาชน มคีวามจุได
มากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหล่ีถงั สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 แลวเสร็จ
สมบูรณเมื่อป พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมือง
หลวงปกกิง่  
 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวยสกุี้หมอไฟ (9) 
- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ - 
16.15 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) 

เที่ยวบินที ่WE685 พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลา
บินประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที) 

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
**************************************** 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน

ทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตัว๋
เครื่องบิน 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 
19 – 22 ธันวาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

 
** อัตรานี้ ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตรานี้ ยงัไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนงัสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 
 
 โรงแรมที่พกัอาจมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกบัความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการนี ้จาํเปนตองมผีูเดินทางจาํนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของ
ผูเดินทาง) ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ   



 

 

 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดืม่ที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงนิมดัจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเทีย่วเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษมีูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจาํ สวนน้ีภายในวันที ่3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวาม
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจาํเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณี
ที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสทิธิ์ลูกคารายถดัไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด
ทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากดั 



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวนัเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆกต็าม รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมติัวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทาง
บริษัทไมไดรับเงินตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 
วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมรีายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลกิการจองกบั
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทัง้สิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงนิ หลกัฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทัง้หมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมดุบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการทีชํ่าระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน 
** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืเงินทั้งหมดใหกบัทานทกุกรณ*ี* 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ี
ผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดาํเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจาํเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ทานสง สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรปูภาพ หรอื 
ไฟล PDF. มาใหกบัทางบริษทัเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซีาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรปูภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถอืไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  



 

 

 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  

- กรณเีด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณเีด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบตุรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ



 

 

อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณเีด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบตัร ในกรณทีี่ผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซีาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบรษัิทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทตูฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคณุสมบัตขิองลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดลุยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวซีากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จงึอาจทาํใหมีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน 
** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสอืเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทวัรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู



 

 

ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร



 

 

เฉพาะสวนที่บริษทัยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลกัปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถกูตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมคีาใชจายเพิม่เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

 
 
 


